
 

 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZIMOWEJ AKADEMII SPORTU 

 
 
I. Podstawowe zasady organizacyjne 

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” 
2. Współorganizatorami zajęć jest miasto partnerskie Opole. 
3. Udział w zajęciach jest bezpłatny, dla każdego nie zważając na wiek. 
4. Uczestnicy są zobowiązani przekazać organizatorowi, udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w 

zajęciach – w przypadku gdy jest to osoba niepełnoletnia zgoda musi być od rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

5. Udział w zajęciach Zimowej Akademii Sportu kończy się uzyskaniem dyplomu.  
6. Zabrania się kategorycznie przebywania na terenie realizacji Zimowej Akademii Sportu w stanie 

nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających. 
7. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika – jeśli jest 

pełnoletni lub przez rodzica lub prawnego opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich, co 
potwierdza wypełnieniem i podpisaniem Karty Zgłoszenia Uczestnika  

8. Stowarzyszenie Animacji, Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” organizuje treningi przy pomocy osób 
trzecich, na co Opiekun wyraża zgodę. 
 

II. Prawa i obowiązki animatora oraz uczestnika zajęć 
1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych 

przepisów porządkowych (regulamin obiektów sportowych itp.) obowiązujących na terenie realizacji 
Zimowej Akademii Sportu oraz stosować się do poleceń wydawanych przez organizatorów, a także 
instruktorów/animatora 

2. Instruktor/Animator dochowa przy tym należytej staranności, czas jednej sesji zajęciowej uzależnionej  
od wieku uczestników i/lub uczestniczek. 

3. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez 
instruktora/animatora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. 
Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to 
instruktorowi/animatorowi. 

4. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien 
natychmiast zgłosić się do animatora/instruktora/organizatora i poinformować go o swojej 
dolegliwości. 

5. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia obiektu, w którym odbywają się 
zajęcia, a także sprzętu należy niezwłocznie poinformować organizatora lub instruktora/animatora. 

6. Należy szanować innych uczestników zajęć, zarówno we własnej drużynie jak i w drużynach 
przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania; 

7. Należy szanować i słuchać poleceń animatora oraz innych pracowników Zimowej Akademii Sportu. 
8. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia instruktorów/animatorów prowadzących zajęcia; 
9. Być sumiennym i zdyscyplinowanym, a w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach; 
10. Każdy uczestnik otrzymuję Kartę Gracza, w której będzie zbierał stemple potwierdzające udział w 

zajęciach, najbardziej ambitni i zaangażowani otrzymają nagrody w postaci słodyczy, dyplomów, 
smyczy, medali, dla najlepszych przygotujemy dodatkowe nagrody. 

11. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, 
bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające 
prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego 
konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez instruktora/animatora 
ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie.  

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni. 
13. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. 
14. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
III. Wyposażenie 

1. Korzystanie z wyposażenia Zimowej Akademii Sportu, dzięki któremu odbywają się zajęcia może 
odbywać się wyłącznie zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. 

2. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia i sprzętu poza obiekt sportowy. 
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu należącym do Zimowej 

Akademii Sportu. 
4. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby. 
5. Ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę jest obowiązkiem animatora/instruktora, 

prowadzącego zajęcia. 
6. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek na obiekcie sportowym, w którym odbywają się 

zajęcia. 
 

IV. Wyróżnieniami i naganami Zimowej Akademii Sportu za udział są:  

a) dla uczestników: 

• pochwała, 

• słodka przekąska, 

• dyplom uznania, 

• nagroda rzeczowa,  

Organem właściwym do przyznania nagrody jest Stowarzyszenie „Anima Pro Activ” 

b) Kary - zasadniczymi karami wobec podopiecznych i nauczycieli Zimowej Akademii Sportu są: 

• upomnienie, 

• nagana, 

• nie dopuszczenie do rywalizacji w „Winter Skills Chellenge” 

• skreślenie z listy uczestników Akademii 

V. Postanowienia końcowe 
1. Każdy animator/instruktor powinien posiadać podstawową wiedzę na temat zimowych dyscyplin 

sportowych wchodzących w skład Zimowej Akademii Sportu w tym w biathlonie, curlingu, 
snowboardzie, łyżwiarstwie szybkim, hokeju. 

2. Należy zachowywać się kulturalnie w trakcie zajęć oraz bezpośrednio przed i po zajęciach. 
3. Należy dbać o czystość i porządek w miejscu zajęć, a także w szatniach w trakcie przebierania. 
4. Nie wolno wchodzić na wyznaczony do zajęć obiekt sportowy, gdy nie ma jeszcze 

animatora/instruktora. 
5. W czasie trwania zajęć należy podporządkować się prowadzącemu (wykonywać dokładnie ćwiczenia 

na polecenie prowadzącego). 
6. Ćwicząc należy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób. 
7. Do ćwiczeń należy dobierać partnera/partnerki według wagi i wzrostu pamiętając o zasadzie 

wzajemnej współpracy. 
8. Nie wolno samowolnie wychodzić z obiektu bez zgody prowadzącego zajęcia. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  
10. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego 

nowej wersji w biurze zawodów. 
11. Zimowa Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe 

rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania. 


